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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy a növekedés jelenti a kulcsot a munkahelyteremtéshez és a jólét 
növeléséhez, és hogy a strukturális alapokat hatékonyabban kell a növekedés támogatására 
irányítani és fel kell gyorsítani a kötelezettségvállalások kifizetését;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy cselekedjen gyorsan a társadalmi változás és innováció 
programja végrehajtásának megkönnyítése érdekében, és szorgalmazza a támogató jellegű 
aktív munkaerő-piaci politikákat és a megfelelő foglalkoztatáspolitikai mixet a munkaerő-
piacra való visszatérés arányának javítása érdekében, különösen a tartós munkanélküliek 
számára;

3. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés gyors 
végrehajtását és a mobilitás elősegítése tekintetében használja ki „Az első EURES-
állásod” kínálta teljes potenciált, továbbá az ifjúsági garanciarendszerek működésének 
beindítása érdekében használja ki „A fiatalokat célzó aktivizáló intézkedések - a 
„Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés végrehajtása” által biztosított valamennyi 
lehetőséget;

4. úgy véli, hogy az EU költségvetésének támogatnia kell a szakképzéshez és a szakmai 
képesítésekhez kapcsolódó intézkedéseket;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő kifizetési előirányzatokat az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap költségvetési sora számára;

6. szilárd és felgyorsított kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat kér a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap számára a mélyszegénység 
leküzdése érdekében;

7. hangsúlyozza, hogy a 2014. évi költségvetésnek támogatnia kell a vállalkozást a mikro-, 
kis- és középvállalkozások tekintetében, beleértve a szociális vállalkozásokat, az innovatív 
szociális vállalkozásokat és az egyéni vállalkozásokat is, továbbá meg kell könnyítenie a 
társadalmi változás és innováció programja „szociális vállalkozás” tengelyén keresztüli 
finanszírozáshoz való hozzáférést;

8. hangsúlyozza, hogy a 2014. évi költségvetésnek elő kell segítenie a munkavállalók magas 
szintű védelmével és a megelőzéssel kapcsolatos kultúrát az EU egész területén, hogy 
támogassa a gazdasági és pénzügyi válságból eredő, a munkahelyi egészséget és 
biztonságot érintő új kihívások kezelését.


